Türkisch

Ennepe Ruhr bölgesi
Eğitim Müdürlüğü

Çocuğum neden HSU’ya
katılmalı?

Ana Dili Eğitimi (HSU)

Avantajları
HSU sayesinde çocuğunuz ...
 çok dilliliğe teşvik edilir
 ana diline sözlü ve yazılı olarak
derinleşir
 kendi kimliğini güçlendirir
 kültürler arası eylem yeteneğini
genişletir
 Sek. I’in sonunda bir dil sınavına
katılır (sonuç karnedeki “başarılar”
bölümüne işlenir)

Eğitim müdürlüğündeki
irtibat kişiler

Özellikle dikkat edilmesi
gerekenler
Çalışma okulu HSU’nun ders
verildiği okuldur.
Zorunlu okul, öğrencilerin
düzenli olarak gittikleri okuldur.
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Prosedürler
Ebeveynler
için
bilgiler
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Ana Dili Eğitimi (HSU)
Değerli Ebeveynler,
HSU, ana dili ile ilgili temel bilgilere
sahip göçmen kökenli 1. ila 10. sınıf
öğrencileri için Kuzey Ren-Vestfalya
eyaletinin bir ek teklifidir. Menşe
ülkelerinden birlikte getirdikleri dil ve
kültürler, kimliklerinin bir parçasıdır.
Diller kişisel gelişimleri için özel bir
öneme sahiptir. Bununla birlikte, çok
dillilik giderek birlikte büyüyen bir
dünyada kültürel zenginliktir.
Dersler, öğleden sonra düzenli
derslere ek olarak yapılır. Farklı
okullardan gelen çocuklar kısmen tek
bir yerde birlikte eğitilir.

Görevler ve hedefler
Dersin amacı, HSU müfredatına
dayanarak
kelime
ve
yazma
becerilerini geliştirmek ve önemli
kültürler arası becerileri öğretmektir.

Okul tarafından
bilgiler

sağlanan

Okul, öğrencilerin ebeveynleri olarak
size, HSU teklifi hakkında ayrıntılı bilgi
verir.

Kayıt
Kayıtlar, en geç okul yılı başlangıcında
veya yarı yılda en geç 4 hafta içinde
başlar.
Lütfen kayıt formunu doldurun ve
zorunlu okul sekreterliğine veya HSU
öğretmenine teslim edin. Kayıt, en az bir
okul yılı için ve bir okul değişikliğine veya
kaydını sildirene kadar geçerlidir. Daha
sonra HSU’ya katılım zorunludur.

Katılım zorunluluğu
Derse katılım (diğer okul dersinde
olduğu gibi) zorunludur. Devamsızlık
katılım belgesine işlenecektir.

Kaydını sildirmek / okul
değişikliği
HSU’ya kayıttan sonra katılım
zorunludur. Kaydı sildirme, sadece bir
sonraki okul yılı için okul yılı sonunda
mümkündür.
Yazılı olarak zorunlu okulun okul
müdürüne veya HSU öğretmenine
verilmelidir.
Okul değiştirildiğinde, yeni okula
yeniden kayıt gereklidir.

Katılım belgesi
Katılım belgesi karneyle birlikte karne
dağıtıldığı gün verilecektir.

Karne
Öğrenme gelişimi ile ilgili not veya
değerlendirme,
karnedeki
“açıklamalar” bölümünde belirtilmiştir.

HSU öğretmenleri
HSU’da ders veren öğretmenler
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin
çalışanlarıdır. Öğretmenler kendi ana
dillerinde eğitirler.

